16 เมษายน 2563
เรื่อง

แจ้งอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั ทรานส์ แอด โซลูชนั ่ จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ซิ อ้ื หุน้ สามัญในบริษทั ทรานส์ แอด โซลูชนั ่ จากัด (Trans.Ad) จานวน 90,000
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ (Trans.Ad) ในราคาหุน้ ละ 110 บาท คิดเป็ น
มูลค่าทัง้ สิน้ 9.90 ล้านบาท จากผูถ้ อื หุน้ ของTrans.Ad ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศ
ได้มาและจาหน่ ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินของ (Trans.Ad) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 การ
ซื้อหุ้น (Trans.Ad) ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคานวณเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 32.21 โดย
บริษัทฯ ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ ขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50.00
บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และส่งหนังสือเวียนถึงผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับจาก
วันทีแ่ จ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การทารายการดังกล่าวนัน้ ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันฯ
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติ
อนุ มตั ิให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการภายใต้กรอบทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมกรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าบริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ของบริษทั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ในการซือ้ หุน้ ของบริษทั Trans.Ad โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วันที่ เดือน ปี ที่ทำรำยกำร
ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ อ้ื
ผูข้ าย
ความสัมพันธ์

: บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE)
: กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม Trans.Ad ได้แก่ นายเว่ย แซม แลม นายยงยศ เอ่งฉ้วน
และนายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
: ผูข้ ายไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั

สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนและหลังเกิดรายการ :
บริษทั
NINE
นายเว่ย แซม แลม
นายยงยศ เอ่งฉ้วน
นายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
บริษทั อาย ออน แอดส์ จากัด
รวม

จานวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้
ก่อนทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน
27,000
5.50%
4,500
0.92%
58,500
11.93%
400,464
81.65%
490,464
100.00%

สัดส่วนการถือหุน้
หลังทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน
90,000
18.35%
400,464
81.65%
490,464
100.00%

3. ลักษณะทัวไปของรำยกำร
่
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะซือ้ หุน้ สามัญของ Trans.Ad จานวน 90,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ Trans.Ad ในราคาหุน้ ละ 110 บาท คิดเป็ นมูลค่า 9.90 ล้านบาท จาก
ผูข้ ายซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ Trans.Ad
4. ประเภทและขนำดของรำยกำร
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศได้มาและ
จาหน่ ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ฉบับตรวจสอบสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินของ Trans.Ad สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 การซื้อหุ้น
Trans.Ad ดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 32.21 โดยบริษทั ฯ
ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา

รำยละเอียดกำรคำนวณขนำดรำยกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์
เกณฑ์ในกำรคำนวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการทีท่ า
รายการ / NTA ของบริษทั จดทะเบียน
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน = % กาไรสุทธิของ
กิจการทีท่ ารายการ / กาไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน = จานวนเงินทีจ่ ่าย /
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่า
สินทรัพย์ = จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระ
ค่าสินทรัพย์ / จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
ขนำดรำยกำรสูงสุด

รำยละเอียดกำรคำนวณ
ขนำดรำยกำร
= 466.41 ล้านบาท x 18.35% /
ร้อยละ 32.21
265.74 ล้านบาท
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้
= 9.90 ล้านบาท / 318.64 ล้าน
บาท
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้

ร้อยละ 3.11
ร้อยละ 32.21

5. รำยละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มำ
ข้อมูลของหุน้ Trans.Ad ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ข้อมูลของหุ้น Trans.Ad ที่บริษทั ฯ ได้มำ
จานวน 90,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ Trans.Ad
5.2 ข้อมูลสรุปของ Trans.Ad
ก) ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั บริษทั ทรานส์ แอด โซลูชนั ่ จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2557 เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ
และติดตัง้ ระบบการแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) ปจั จุบนั Trans.Ad มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระ
แล้วเท่ากับ 49.05 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 490,464 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Trans.Ad ประกอบให้บริการด้านการออกแบบ และติดตัง้ ระบบการแสดงสื่อผสม (Multimedia Display
System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสือ่ พร้อมติดตัง้ ระบบเชื่อมต่อ เพื่อสังการและเก็
่
บข้อมูล
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิ ด อีกทัง้ ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันเพื
่ ่อแผนทีใ่ นร่ม และระบบตัวส่ง
สัญญาณบลูทธู เพื่อการโฆษณา
ค) คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ Trans.Ad มีดงั นี้
1. นายเว่ย แซม แลม
2. นายพุน ฉง กิต
3. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

ง) โครงสร้างการถือหุน้
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ Trans.Ad ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีดงั นี้
รำยชื่อ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายเว่ย แซม แลม
27,000
5.50%
2. นายยงยศ เอ่งฉ้วน
4,500
0.92%
3. นายสุภาพ วงษ์จนิ ดา
58,500
11.93%
4. บริษทั อาย ออน แอดส์ จากัด
400,464
81.65%
รวม
490,464
100.00%
จ) สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ Trans.Ad ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยบริษทั ตัง้ ใจโต จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของ Trans.Ad สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ ณ 31 มีนาคม 2560-2562 มีดงั นี้
สรุปฐำนะทำงกำรเงิ นของ Trans.Ad สำหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 มีนำคม 2560 - 2562
หน่ วย : ล้ำนบำท
2560
2561
2562
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12.44
73.18
86.11
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
43.71
30.61
115.34
เงินให้กรู้ ะยะสัน้ และดอกเบีย้ รับ
9.00
39.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
110.73
68.86
65.19
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
166.87
181.65
306.07
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บัญชีเงินฝากในสถาบันการเงิน
1.00
1.01
1.03
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
382.40
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่าซือ้ และอุปกรณ์
2.14
2.89
2.24
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.29
0.22
0.13
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
0.00
0.40
0.40
เงินฝาก
0.51
4.28
5.34
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3.94
8.80
391.54
รวมสิ นทรัพย์
170.81
190.45
697.62
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
65.94
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
38.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
48.82
73.93
49.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
44.28
83.87
รายได้รบั ล่วงหน้า
20.45
6.43
44.03
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
0.42
1.03
7.04
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
4.90
2.93
5.23
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
140.54
128.61
228.67
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
2.00
2.00
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าซือ้
0.04
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
0.04
2.00
2.00
รวมหนี้ สิน
140.58
130.61
230.68
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
30.00
30.00
49.05
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว
9.00
9.00
49.05

หน่ วย : ล้ำนบำท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรร - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

2560

-

2562
347.95

1.56
49.28
59.84
190.45

3.00
66.94
466.94
697.62

สรุปผลกำรดำเนิ นงำนของ Trans.Ad สำหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 มีนำคม 2560 - 2562
หน่ วย : ล้ำนบำท
2560
2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ
217.59
436.67
รายได้อ่นื
0.71
1.17
รำยได้รวม
218.31
437.84
ต้นทุนการขายและการให้บริการ
183.78
371.92
กำไรขัน้ ต้น
34.53
65.92
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
15.95
18.94
กาไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
0.00
(0.25)
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิ นและภำษี เงิ นได้
18.58
46.73
ต้นทุนทางการเงิน
2.46
1.02
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงิ นได้
16.12
45.71
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3.31
9.20
กำไรสุทธิ
12.81
36.51

2562
561.92
3.07
564.99
448.29
116.70
28.49
(1.06)
87.14
0.47
86.67
17.57
69.10

-

0.92
20.31
30.23
170.81

2561

6. มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสาหรับหุน้ Trans.Ad จานวน 90,000 หุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะชาระให้แก่ผขู้ าย มีมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 9.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นหุน้ ละ 110 บาท เป็ นราคาทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ายเจรจาต่อรองกัน โดยบริษทั ฯ จะจ่ายชาระ
ค่าหุน้ เป็ นเงินโอน และ/หรือเช็คธนาคารทัง้ จานวน เมื่อมีการทารายการโอนหุน้
ทัง้ นี้ ผูข้ ายมีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ คืนทีร่ าคา 220 บาทต่อหุน้ ภายใน 3 ปี นบั จากวันทีท่ าการซือ้ หุน้
7. มูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่ได้มำ
มูลค่าของหุน้ สามัญของ Trans.Ad ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มาครัง้ นี้ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นงบ
การเงินฉบับตรวจสอบฉบับล่าสุดของ Trans.Ad เท่ากับ 952.04 บาทต่อหุน้
8. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในกำรเข้ำทำรำยกำร
บริษทั ฯ จะใช้เงินของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนประมาณ 9.90 ล้านบาท เป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ หุน้ ของ
Trans.Ad โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
่
จานวน
257.40 ล้านบาท ซึง่ ภายหลังจากการจ่ายชาระค่าหุน้ บริษทั ฯ จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
9. ประโยชน์จำกกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์ต่อบริษทั ฯ
เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงิน เพิม่ สภาพคล่อง สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และกระจายความ
เสีย่ ง

10. เงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำร
การเข้าทารายการดังกล่าวโดยใช้วธิ คี านวณตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์รวม ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ บริษทั จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจัดส่งสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีร่ ายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 อยู่ท่ี 952.04 บาทต่อหุน้ แต่บริษทั ฯ ซือ้ ทีร่ าคา 110 บาท
ต่อหุน้ ซึง่ มีโอกาสทีผ่ ขู้ ายจะใช้สทิ ธิซอ้ื คืนในราคา 220 บาทต่อหุน้ โดยหากผูข้ ายใช้สทิ ธิซอ้ื คืนจะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั
ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ร้อยละ 41 และร้อยละ 26 เมื่อซือ้ คืนในปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 และปี ท่ี 3 ตามลาดับ
ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู กว่าเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม หากผูข้ ายไม่ใช้สทิ ธิซอ้ื คืน มูลค่าเงินลงทุน 9.90 ล้าน
บาท เมื่อคานวณตามสัดส่วนร้อยละ 18.35 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ 31 มีนาคม 2562 จะอยู่ท่ี 85.68 ล้านบาท ซึง่ มีค่า
สูงกว่าเงินลงทุนถึง 8.65 เท่า
12. ควำมเห็น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมกำรบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ ำ งจำกควำมเห็น ของ
คณะกรรมกำรบริษทั
ไม่ มีค ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษั ท ท่ า นใดที่มีค วามเห็น แตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั

